
 

  
 

Civil (nonprofit) szervezetek és közösségek, figyelem! 

2022-ben a Social Impact Program ismét lehetőséget nyújt professzionális 

szervezetfejlesztési szolgáltatást igénybevételéhez! 

A Program célja 

A Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága (SzMT) által létrehozott a Social Impact Program célja, 

hogy a civil (nonprofit) szektor számára is elérhetővé váljon professzionális szervezetfejlesztési 

projektben való részvétel. A projektek pro bono formában, junior és szenior tanácsadók 

közreműködésével valósulnak meg, akik felmérik a szervezet igényeit, diagnózist állítanak fel és 

mindezekre építve legalább egy szervezetfejlesztési beavatkozást valósítanak meg. 

Milyen esetekben érdemes pályázni? 

● Ha a szervezeted hatékonysága és eredményessége elmarad az elvárttól; 

● Ha a szervezet vezetési kihívásokkal küzd (például munkatársak és önkéntesek vezetése, 

motiválása, folyamatok irányítása és szervezése);  

● Ha jelentős változás történt vagy fog történni a szervezeted életében (például szervezeti 

struktúra-, vezető, vagy stratégiaváltás); 

● Ha a szervezeti kultúrát érintő változásra vagy szakértő tanácsadók segítségére van szükséged; 

● Ha a szervezet igényeire szabott, egyedi fejlesztési megoldásokra van szükségetek. 

A program felépítése: 

● 2022.02.14-03.16. - Pályázati időszak: szervezeti regisztrációk beérkezése, folyamatos 

igényfelmérés és kiválasztás. 

● 2022.04.14. - Indulás: Nyitó esemény, szervezetek és fejlesztők összekapcsolása. 

● 2022.04.14-11.18 - Megvalósítás: Szervezetek és fejlesztő csapatok együttműködése az egyes 

projektek mentén. 

● 2022.11.18. - Zárás: Program hivatalos záró eseménye. 

A Programba szervezetként vagy közösségként való jelentkezés feltételei az alábbiak: 

● Valódi civil, közösségi, társadalmi tevékenység folytatása (pártokhoz, politikai intézményekhez 

vagy kormányzathoz kapcsolódó szervezetek nem pályázhatnak!), legalább 1-2 éve aktív, 

szervezett formában; 

● Szervezetfejlesztés szempontjából értelmezhető szervezeti méret (legalább 3-4 állandó 

szervezeti tag + önkéntesek); 

● Pályázati űrlap kitöltése és a Program szervezőivel folytatott interjú. 

● Jelentkezési határidő: 2022. március 16. 

● A Program indulása: 2022. április 14. 

A Programmal vagy pályázással kapcsolatban fordulj bizalommal a Program megvalósítóihoz a 

következő email címen: social.impact.szmt@gmail.com 
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Kik vagyunk? 

A Social Impact – Hagyj magad után nyomot! – programot 2010. augusztusában Budapesten az OD 

World Summiton (ODWS), a szervezetfejlesztő (OD) szakma világtalálkozójának egyik pilléreként indította 

el az ODWS szervező csapata. Az ODWS-en elindult mozgalom szellemiségét és tevékenységeit folytatva 

a program több tucat szenior és junior OD tanácsadó közreműködésével közel 25 szervezet fejlesztése 

valósult meg az elmúlt években. 

További információkat az SzMT-ről, programjairól, valamint az általa képviselt értékekről és 

módszertanról itt találsz. 

https://szmt-hu40.webnode.hu/

